
PROFILUL CONSILIULUI DE ADM INISTRAŢIE

-Selecţia Membrului in Consiliul de administraţie al

S.C. CUP Salubritate S.A. Focşani-

PROIECT

Preambul:

Procedura de selecţie este dezvoltata in acord cu prevederile OUG 109/2011 cu 
modificările si completările ulterioare.

Procedura de selecţie se efectuează cu scopul de a asigura transparentizarea şi 
profesionalizarea consiliilor de administraţie, potrivit standardelor de guvernanţă corporativă a 
întreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate în Principiile de guvernanţă corporativă ale 
Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică.

In vederea indeplinirii acestui deziderat, structura de guvernanţă corporativă din cadrul 
autorităţii publice tutelare în consultare cu consiliul şi cu sprijinul expertului independent 
elaboreaza profilul consiliului de administraţie al S.C. CUP Salubritate S.A. Focşani.

Prezentul document reprezintă proiectul profilului consiliului, scopul elaborării lui fiind 
de a permite pârtilor invitate la consultări sa aduca sugestii si comentarii in vederea definitivării 
profilului consiliului in termenul determinat in planul de selecţie.

Conform art 23 alin (1) din HG 722/2016, profilul consiliului se bazează pe următoarele 
componente:

a) analiza cerinţelor contextuale ale întreprinderii publice, în general, şi ale consiliului, 
în particular;

b) matricea unui profil al consiliului;

Componentele profilului consiliului prevăzute mai sus trebuie să aibă corespondent în 
cerinţele legate de aptitudinile, cunoştinţele, experienţa şi alţi indicatori măsurabili stabiliţi, astfel 
încât să satisfacă toate necesităţile pentru selectarea membrilor individuali ai consiliului sau 
pentru poziţiile din consiliu.

I. Cerinţe contextuale

Cerinţele contextuale vizeaza reglementările legale şi recomandările de bune practici, 
precum si poziţionarea strategică a întreprinderii publice stabilită în condiţiile specificate in 
scrisoarea de aşteptări, tendinţe de reglementare şi de piaţă pe termen mediu şi lung, modelul de 
afaceri si/sau planul de administrare, după caz.
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Având in vedere reglementările legale şi recomandările de bune practice, stabilim 
următoarele caracteristici ale consiliului de administraţie:

1) Componenta:

a.a)cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii 
economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de 
audit sau financiar de cel puţin 5 ani;

a.bjin cadrul Consiliului de administraţie nu poate fi mai mult de un membru din rândul 
funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice 
tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice;

a.c)majoritatea membrilor consiliului de administraţie este formată din administratori 
neexecutivi şi independenţi, în sensul art. 138A2 din Legea nr. 31/1990, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare;

a.djconsiliul de administraţie va fi astfel format incat se va asigura o diversificare a 
competenţelor la nivelul consiliului de administraţie;

a.e)membrii consiliului de administraţie deţin experienţă în îmbunătăţirea performanţei 
societăţilor sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus.

2) Condiţii prescriptive si proscriptive:

a) membrii consiliului de administraţie nu pot face parte din mai mult de 3 consilii 
de administraţie ale întreprinderilor publice. Autoritatea publică tutelară poate stabili 
un număr mai mic de consilii de administraţie din care un membru desemnat al unei 
întreprinderi publice poate face parte.

De asemenea, stabilim o serie de input-uri pentru poziţionarea strategică a întreprinderii 
publice, in special in relaţie cu misiunea si atribuţiile consiliului. Astfel, consiliul de 
administraţie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru realizarea 
obiectului de activitate al societăţii. Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii de bază:

1. stabilirea direcţiilor principale de activitate şsi de dezvoltare ale societăţii;
2. stabilirea sistemului contabil şsi de control financiar şsi aprobarea planificării financiare;
3. numirea, revocarea si stabilirea remuneraţiei directorilor care nu au calitatea de 

administratori;
4. supravegherea activităţii directorilor;
5. convoaca Adunarea Generală a Acţionarilor;
6. pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acţionarilor şsi 

implementarea hotărârilor acesteia;
7. introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societăţii, potrivit Legii nr. 

85/2006 privind procedura insolventei.
8. prezintă raportul anual, în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor,in termen de maxium 

5(cinci) luni de la incheierea exerciţiului financiar cu privire la activitatea societăţii, a 
bilanţului şsi contului de profit şsi pierderi pe anul precedent, precum şsi prezentarea 
proiectului de program de activitate şsi a proiectului de buget al societăţii pe anul în curs;
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9. prezentarea semestrială, în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a unui raport asupra 
activităţii de administrare, care include si informaţii referitoare la execuţia contractelor de 
mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la 
activităţile operaţionale, la performantele financiare ale societăţii şsi la raportările 
contabile semestriale ale societăţii;

10. elaborarea unui raport anual privind activitatea societăţii, în luna mai a anului următor 
celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a 
societăţii.
Consiliul de Administraţie va delega conducerea societăţii unui Director General. 

Consiliul de Administraţie nu poate delega Directorului General urmatorele:

stabilirea direcţiilor principale de activitate si de dezvoltare a societăţii;

stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificării financiare;

numirea si revocarea directorului general si stabilirea remuneraţiei acestuia;

supravegherea activitatii directorului societăţii;

pregătirea raportului anual,organizarea adunarii generale a acţionarilor si implimentarea 
hotărârilor acesteia;

introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societăţii.

In ceea ce priveşte poziţionarea strategica, avand in vedere stadiul de elaborare a Scrisorii 
de asteptari, dar si responsabilităţile consiliului stabilite prin regulamentul de organizare si 
funcţionare al regiei, stabilim următoarele cerinţe care trebuie sa se reflecte in profilul consiliului 
prin cuantificare in matrice:

3) Să aibă minimum de cunoştinţe, aptitudini şi experienţă necesară pentru a-şi îndeplini 
cu succes mandatul de administrator;

4) Să cunoască responsabilităţile postului şi să îşi poată forma viziuni pe termen mediu 
şi lung;

5) Să aibă capacitatea de asumare a responsabilităţilor faţă de întregul consiliu şi să dea 
dovadă de integritate şi independenţă;

6) Să aibă cunoştinţele necesare, aptitudinile şi experienţă în critica constructivă, muncă 
în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii şi detectarea tiparelor pentru a 
contribui la activitatea consiliului ca întreg.

Scopul matricei profilului consiliului este asigurarea, pe baza analizei sistematice, a 
existenţei unei proceduri de selecţie transparente, formale, competitive şi comprehensive din 
punct de vedere decizional. Matricea conţine următoarele elemente: criterii de selecţie şi 
indicatori ai acestora, categorisirea criteriilor de selecţie în criterii obligatorii şi criterii opţionale, 
ponderile alocate criteriilor, gruparea criteriilor pentru analiză comparativă, grila comună pentru 
evaluarea criteriilor, pragul minim colectiv pentru fiecare criteriu la care se aplică, subtotaluri, 
totaluri, totaluri ponderate şi ponderi, pentru criterii şi pentru administratorii individuali.
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Criteriile de selecţie pot fi obligatorii sau opţionale, dupa cum sunt definite mai jos:

a) Criteriile obligatorii sunt competenţe şi trăsături care trebuie să fie îndeplinite de către 
toţi candidaţii sau de către acei membri din consiliu pentru care există un nivel minim de 
competenţă aplicabil;

b) Criteriile opţionale sunt competenţe şi trăsături care pot fi îndeplinite de unii dintre 
membrii consiliului, dar nu în mod necesar de către toţi, pentru care nu există un nivel 
minim de competenţă aplicabil tuturor membrilor consiliului.

Modul în care criteriile sunt categorisite în obligatorii sau opţionale este reflectat în 
matricea competenţelor, în coloana “Oblig sau opt.” .

Evaluarea criteriilor se realizeaza in baza unei grile comune de evaluare, definita pe o 
scala in 5 trepte, dupa cum este exemplificat mai jos:

Scor Nivel de 
competenţă

Descriere

N/A Nu se aplică. Nu este necesar să aplicaţi sau să demonstraţi această competenţă.
1 Novice Aveţi o înţelegere a cunoştinţelor de bază.
2 Interm ediar Aveţi un nivel de experienţă câştigat prin formare fundamentală şi/sau 

prin câteva experienţe similare. Această aptitudine presupune sprijin 
extern.
• Înţelegeţi şi puteţi discuta termeni, concepte, principii şi probleme 

legate de această competenţă;
• Faceţi uz activ de legi, regulamente şi ghiduri.

3 Competent Sunteţi capabil/ă să îndepliniţi cu succes funcţiile asociate acestei 
competenţe. Poate fi necesar, uneori, ajutorul persoanelor cu mai multă 
experienţă, dar de regulă demonstraţi această aptitudine independent.
• Aţi aplicat această competenţă cu succes în trecut, cu minim de ajutor;
• înţelegeţi şi puteţi discuta aplicarea şi implicaţiiles chimbărilor în 

procesele, politicile şi procedurile din acest sector.
4 Avansat Puteţi îndeplini sarcinile asociate cu această aptitudine tară asistenţă. 

Sunteţi recunoscut/ă în cadrul organizaţiei curente ca un (o) expert(ă) în 
această competenţă, sunteţi capabil/ă să oferiţi ajutor şi aveţi experienţă 
avansată în această competenţă.
• Aţi oferit idei practice/relevante, resurse şi perspective practice 

referitoare la procesul sau îmbunătăţirile practice, la nivel de 
guvernanţă a consiliului şi nivel executiv superior;

• Sunteţi capabil/ă să interacţionaţi şi să purtaţi discuţii constructive cu 
conducerea executivă, dar şi să instruiţi alte persoane în aplicarea 
acestei competenţe.

5 Expert Sunteţi cunoscut/ă ca un (o) expert/ă în acest sector. Puteţi oferi ajutor şi 
găsi soluţii pentru dileme şi probleme complexe referitoare la această 
zonă de expertiză.
• Aţi demonstrat excelenţă în aplicarea acestei competenţe în multiple 

consilii de administraţie şi/sau organizaţii;
• Sunteţi privit/ă ca un (o) expert/ă, conducător/oare şi inovator/oare în
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această competenţă de către consiliul, organizaţia şi/sau organizaţiile 
din afară.
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In baza analizei de pana in prezent, propunem urmatoarea matrice a profilului consiliului, aceasta urmând a fi definitivata si 
aprobata, dupa incorporarea sugestiilor si comentariilor primite de la părţile implicate in procesul de selecţie:
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1. Competente
Competenţe specifice sectorului

Cunoştinţe despre domeniul de activitate al societăţii Opt. 0.7 NA
Cunoştinţe despre domeniul utilităţilor publice Opt. 0.7 NA

Competenţe profesionale de importanţă strategică
Viziune strategica Oblig. 1 60%
Cultura financiara O b lig. 0.8 60%
Managementul riscului Opt. 0.7 NA

Competenţe de guvemanţă corporativă
Luarea deciziei O b lig. 1 60%
P o litic a inve stitio na la Oblig. 0.8 60%
IVT onitorizare si control Opt. 0.7 NA

Competenţe sociale şi personale
Munca in echipa O b lig. 0.8 60%
Organizare si planificare Opt. 0.7 NA

Experienţă pe plan local şi internaţional
Local Opt. 0.7 NA
International Opt. 0.5 NA

Alte Ie
Snbtotal
Subtotal ponderat

2. Trasaturi
reputaţie personală şi profesională Opt. 0.7 60%
integritate Oblig. 1 100%
independenţă Opt. 0.8 NA
expunere politică Opt. 0.6 NA
abilităţi de comunicare interpersonală Oblig. 1 60%
aliniere cu scrisoarea de aşteptări a acţionarilor Oblig. 1 80%
diversitate de gen Opt. 1 NA
Subtotal
Subtotal ponderat

3. Condiţii prescriptive si proscriptive
Număr de mandate Opt. 0.5 NA
Experienţă de administrare si/sau management O b lig. 1 6 0%
Evoluţia profitabilităţii Oblig. 1 40%
Studii superioare finalizate
(economic/juridic/tehnic/administraţie publică) si alte 
certificări care aduc valoare postului O b lig. 1 2 0%
înscrieri in cazierul fiscal si judiciar O b lig. 1 1 oo%
Subtotal
Subtotal ponderat
TOTAL
TOTAL PONDERAT
CLASAMENT

Rating 1 
Rating 2 
Rating 3 
Rating 4 
Rating 5

NI o vice; 
Intermediar; 
C ompetent; 
Avansat; 
Expert
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